
Kriterier för godkännande av privata frisörutbildningar 

1 § Inledande bestämmelser 

Kriterierna för privata frisörutbildningar är till för att sätta upp riktlinjer för godkänd utbildning i 
Sverige. Syftet med kriterierna är att skapa en utbildning som leder till behörighet, vilket gagnar såväl 
elev som företagare.   

Behörig frisör är den som har gesällbrev vilket man tidigast kan få efter att ha genomfört nivå 2 i 
enlighet med avtalet mellan Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund avseende 
frisörbranschen samt genomfört godkänt gesällprov. Nivå 2 innebär att elev genomfört någon av 
följande  

Tre utbildningsvägar för att bli behörig frisör: 

1. Hantverksprogrammet via gymnasieskola el. yrkes-vux (nivå 1), samt företagsförlagd 
färdigutbildning (nivå 2). alt. skolförlagd eftergymnasial utbildning genom Yrkeshögskolan (Yh). 

2. Företagsförlagd traineeutbildning (nivå 1-2). 

3. Privat utbildning godkänd av Frisörbranschens Yrkesnämnd (nivå 1), samt företagsförlagd 
färdigutbildning (nivå 2) alt. skolförlagd eftergymnasial utbildning genom Yh. 

Frisörbranschens Yrkesnämnd, FYN, som är ett partsammansatt organ bestående av representanter 
från Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, vill starkt framhålla vikten av att 
frisöryrkets utövare skall ha dokumenterad kompetens i form av gesällbrev och frisörlicens. 
Frisörlicens AB kan ansökas om efter godkänt gesällprov alternativt om frisören har jämförbar 
kompetens från annat land godkänt av FYN. 

Nedanstående regler skall vara uppfyllda för att utbildningar skall kunna godkännas av FYN. De lokala 
parternas åsikt kan inhämtas av FYN och vägas in i bedömningen av ansökan om skäl för detta skulle 
föreligga. (Checklista för ansökning av privat godkänd frisörutbildning. Bilaga 1). 

2 § Avtal vid antagning 

Mellan skola och elev skall upprättas ett avtal som klargör utbildningsanordnarens ansvar om att 
följa eleven under hela utbildningen fram till gesällprov, dvs till slutet av nivå 2. 

Avtalet mellan skola och elev ska även innehålla en bestämmelse för vad som sker med 
utbildningsavgiften om eleven skulle tvingas avbryta utbildningen på grund av sjukdom. 

3 § Ämnesplan och färdigutbildning 

Minimitiden för att utbildningen ska kunna godkännas av FYN är 1500 timmar. Utbildningens innehåll 
skall utformas mot kvalifikationen Frisöraspirant, SeQF nivå 4 och avslutas med delprov som 
genererar Frisörlicens A. I bilaga till dessa kriterier finns beskrivning av kvalifikationen samt 
delkvalifikationer (bilaga 2). Ämnesplanen ska beskrivas i vad avser antal timmar och kursernas 
innehåll inklusive eventuell praktik på frisörföretag utanför skolan. 

Högst 160 timmar av utbildningstiden på skolan får utgöras av APL (arbetsplatsförlagt lärande). 
Förutsättningarna för att APL ska godkännas är att kollektivavtal finns på arbetsplatsen, samt att det 
finns en handledare för eleven. 

Innan elev antas till utbildningen ska en utbildningsplan upprättas. Utbildningsplanen ska beskriva 
elevens väg fram till del- och gesällprov, vilket innebär att eleven och skolan ska planera för 



färdigutbildning som ska vara företagsförlagd eller skolförlagd. Elev och skola har ett gemensamt 
ansvar för att elev får färdigutbildning på ett av parterna godkänt frisörföretag. Observera att särskild 
utbildningsplan också skall finnas för tiden i nivå 2 vilket med fördel kan framgå i den utbildningsplan 
som upprättats av den privata utbildningsanordnaren. 

Skolan skall föra loggbok över elevernas när- och frånvaro, samt vilka moment som är genomförda. 
Eleverna ska dessutom informeras om det av FYN framtagna färdigutbildningsdokumentet så att 
antal genomförda timmar kan noteras och följas fram till gesällprovet. 

4 § Verktyg & material 

I avtalet mellan skola och elev ska det framgå om handverktyg som sax, kam, borste och fön samt om 
kurslitteratur ingår i avgiften och blir elevens egendom. Om det inte ingår ska skolan tillhandahålla 
eleven detta under utbildningen.  

I utbildningskostnaden ska dock minst en herr- och två damdockor ingå. Dessa ska vara elevens 
egendom. 

5 § Utbildade lärare 

Skolan skall ha minst en behörig yrkeslärare som tillgodogjort sig 90 hp pedagogik via högskola eller 
universitet samt ha Frisörlicens AB**E. Övriga instruktörer ska minst ha Frisörlicens AB. 

6 § Elevantal 

Maximalt 16 elever per behörig yrkeslärare kan medges. 

7 § Försäkring 

Skolan skall ha ansvars- och olycksfallsförsäkring för de antagna eleverna. 

8 § Hälsoinformation 

Skolan skall utbilda eleverna i hälso- och miljöfrågor. Skolan skall informera och utbilda eleverna om 
de hälsorisker som kan finnas för frisörer och hur dom i största möjligaste mån kan undvikas. 

9 § Krav på lokaler 

Utbildningsverksamheten får inte bedrivas i samma lokaler som ordinarie salongsverksamhet utan 
ska vara tydligt avskild från annan verksamhet. Innebörden av detta är att det för utomstående klart 
ska framgå att det bedrivs frisörutbildning i lokalen.  

Utöver elevsalong ska det på skolan även finnas tillgång till teorilokal och elevutrymmen. 

Skolan har även en skyldighet att följa gängse regler som utfärdats av Socialstyrelsen och 
Arbetsmiljöverket. 

10 § Uppföljning 

Skolans lärare skall följa upp elev och dess handledare minst en gång under färdigutbildningstiden. 
Sådan uppföljning skall dokumenteras och kunna uppvisas vid kontroll enligt 11 § från branschens 
parter. 

11 § Information om branschen 

Eleverna skall få information om branschen och om del- och gesällprov under utbildningstiden. 
Denna information upphandlas av Frisörföretagarnas regionala utbildningskoordinatorer. 



12 § Kontrollbesök 

Branschens parter, Sveriges Frisörföretagare och Handelsanställdas förbund, utgör kontrollinstans. 
Kontrollbesök kan komma att ske oanmält. 

Vid kontrollbesöken ska skolan kunna tillhandahålla listor på nuvarande elever samt de elever som 
lämnat skolan under de senaste två åren. Denna skyldighet föreligger även vid begäran i övrigt från 
branschens parter. 

13 § Avgifter 

Ansökningsavgift för att bli godkänd skola skall betalas med 10 000 kronor. Den årliga 
kontrollavgiften för att vara godkänd skola är 350 kronor per antagen elev. Skolan skall inneha  
F-skattsedel och vara registrerad för momsredovisning. 

- - - - - 

Reglerna är justerade 2021-11-01 

 

Frisörföretagarna                                                                       Handelsanställdas förbund 

 

____________________                                                           _______________________ 

Ted Gemzell                                                                                 Ewa Björkman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1. 

Checklista för ansökan av privat godkänd frisörutbildning: 

1. Bifoga det avtal som reglerar villkoren för den som köper utbildning hos er. 

 

2. Bifoga er ämnesplan samt utbildningsplan. 

 

3. Beskriv vilka verktyg som ingår i avgiften samt vilken kurslitteratur ni avser använda. 

 

4. Bifoga en kopia på examensbevis och frisörlicens för minst en behörig lärare samt frisörlicens 
för övriga instruktörer. Beskriv även hur många elever ni avser att utbilda per år. 

 

5. Bifoga kopia på er ansvars- och olycksförsäkring för eleverna. 

 

6. Bifoga en beskrivning, ritning samt bilder på den lokal där ni avser att bedriva  
frisörutbildning. 

 

7. Bifoga F-skattsedel där det framgår att verksamheten bedriver utbildning. 

 

 

 Skicka er ansökan till: utbildning@frisor.se 

(Skriv ansökan om privat godkänd utbildning i ämnesraden) 
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Bilaga 2. 

Kvalifikation – Frisöraspirant (SeQF 4) 

Inledning  

Frisöraspiranten har grundläggande kunskaper och färdigheter inom yrkesrollen och kan med visst 
stöd självständigt utföra vanligt förekommande behandlingar inom frisöryrket. Rollen ställer krav på 
ansvarstagande inom service, arbetsmiljö, hygien och hållbarhet i allt från kundens önskemål, i 
genomförandet av behandlingen och till det färdiga resultatet.  

Delkvalifikationer  

Kvalifikationen består av följande delkvalifikationer: 

1.  Klippteknik 

2.  Frisyrdesign 

3.  Frisörkemi, hårets anatomi, hud och hårproblem 

4.  Färg- och strukturteknik 

5.  Service och försäljning 

6.  Arbetsmiljö, hygien och hållbarhet 

7.  Branschregler och lagar 

Kompetenskrav 

Färdigheter 

Frisöraspiranten kan: 

• Självständigt utföra förekommande moment inom yrkesutövningen med aktuella metoder och 
verktyg för vald behandling på ett säkert sätt med avseende på ergonomi och arbetsmiljö samt inom 
givna tidsramar 

• Bedöma och använda lämpligt material och kosmetisk produkt för önskat resultat i given situation 

• Leverera hög servicenivå och bra bemötande vid kundkontakter och vid eventuella reklamationer
  

Kunskaper 

Frisöraspiranten har: 

• Fördjupade kunskaper om hårets anatomi, branschterminologi och kosmetiska frisörprodukter 
samt grundläggande kunskaper om de hud och hårsjukdomar och allergier som kan uppstå i samband 
med behandlingar 

• Fördjupade kunskaper om hygien, ergonomi, miljöarbete och återvinning inom yrkesområdet 

• Kunskaper om etiska frågor och dilemman som uppstår i yrkesutövandet, kunskaper om 
Skatteverkets regler och branschens kollektivavtal samt kunskaper om aktuella lagar och regler kring 
arbetsmiljö och kemikalieanvändning 

 



Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten kan:  

• Ansvara för att planera och genomföra sitt arbete samt utvärdera och kritiskt bedöma 
kundnöjdheten och sina val av metod, verktyg och material för aktuell behandling  

Licens 

• Frisörlicens A 

Examination 

• Branschens yrkesprov/delprov 

Alternativa utbildningsvägar  

• Hantverksprogrammet inriktning frisör genom gymnasieskolan 2500 p eller yrkesvux 1500 p 

• Privat godkänd frisörutbildning 1500 h 

• Företagsförlagd trainee-utbildning (lärling) 2000 h 

• Motsvarande utbildning från annat land eller yrkeserfarenhet validerad genom branschen 

Vidareutbildning 

• För yrkesrollen Behörig frisör krävs färdigutbildning genom anställning eller eftergymnasial 
utbildning 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delkvalifikationer 

1. Klippteknik 

Syfte och mål 

Området omfattar olika tekniker, metoder och verktyg för att utföra dam-, herr- och skäggklippning. 
Frisöraspiranten ska kunna planera och genomföra klippning utifrån kundens önskemål och inom 
planerad tidsram. 

Innehåll: 

•  Olika klipptekniker och metoder 

•  Klipp-, skärverktyg och hantering 

•  Strukturteckning 

•  Terminologi 

Färdigheter 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Planera och utföra alla förekommande klipptekniker samt välja och säkert hantera relevanta 
verktyg vid dam-, herr- och skäggklippning utifrån kundens önskemål och given tidsram 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Beskriva olika behandlingars planerade resultat med terminologi och strukturteckningar samt 
funktionen och effekten av olika typer av sax- och skärverktyg 

• Teoretiskt beskriva hur olika klipptekniker utförs 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för sitt teknikval med avseende på metod och verktyg utifrån kundens önskemål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Frisyrdesign 

Syfte och mål 

Området omfattar olika metoder, produkter och verktyg för att utföra designmoment med såväl 
aktuella som traditionella tekniker för föning, styling och uppsättning. Frisöraspiranten ska kunna 
planera och genomföra frisyrdesign utifrån kundens önskemål, med form och estetisk balans samt 
inom planerad tidsram. 

Innehåll: 

•  Designtekniker, metoder och verktyg 

•  Form och estetisk balans 

•  Frisyrhistoria 

•  Terminologi 

 

Färdigheter 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Planera och utföra alla förekommande designtekniker samt välja och säkert hantera relevanta 
verktyg och produkter vid föning, styling och uppsättning utifrån kundens önskemål och inom given 
tidsram 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Beskriva de olika momenten med branschens terminologi, samt redogöra för frisyrmodet genom 
olika epoker 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för sitt teknikval, form och estetisk balans utifrån kundens önskemål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Frisörkemi, hårets anatomi, hud-, hår- och hårbottenproblem 

Syfte och mål 

Området omfattar grundläggande kemi för frisörer, teoretiska områden kring färg och 
strukturbehandling samt hårets uppbyggnad. Frisöraspiranten ska också känna till kosmetiska 
produkters funktioner och innehåll samt de vanligt förekommande problem med hud-, hår- och 
hårbottenproblem. 

Innehåll: 

•  Frisörkemi 

•  Färg och strukturbehandlingsteori 

•  Hårets anatomi 

•  Kosmetiska produkter och innehåll 

•  Hud-, hår- och hårbottenproblem 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Förklara kemiska processer för behandlingar inom yrket och redogöra för huden och hårets 
anatomi. Frisöraspiranten ska ha teoretisk kunskap om samtliga kosmetiska och kemiska 
frisörprodukter samt hud-, hår och hårbottenproblem. 

 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för att välja rätt produkt vid vald behandling och känna till produktens innehåll och 
funktion samt analysera förekommande hud-, hår- och hårbottenproblem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Färg- och strukturteknik 

Syfte och mål 

Området omfattar grundläggande tekniker och metoder för färg- och strukturbehandlingar samt 
skapande av recept för blandningsförhållanden och verkningstider 

Innehåll: 

•  Olika färgapplicering-, slingtekniker och metoder 

•  Rullningstekniker för strukturbehandling 

•  Blandningar/verkningstid/recept 

Färdigheter 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Planera och utföra förekommande färg-och strukturtekniker i kombination med lämplig produkt 
och blandning för önskat resultat 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Beskriva det färdiga resultatet genom branschens terminologi och receptskrivning  

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för genomförandet av färg och strukturförändrade behandlingar inom planerad tidsram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Service, försäljning och entreprenörskap 

Syfte och mål 

Området omfattar relationen mellan frisör och kund gällande konsultation, rådgivning, reklamation, 
etik och service. Frisöraspiranten ska också känna till grundläggande försäljningsteknik för varor och 
tjänster i en frisörverksamhet samt hur relevant marknadsföring kan påverka företagets ekonomi. 

Innehåll: 

•  Kundservice/etik 

•  Konsultation/rådgivning/reklamationer 

•  Försäljning 

•  Entreprenörskap 

Färdigheter 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Tillhandahålla konsultation för vald behandling, ge rådgivning för hårvård och produkter samt 
erbjuda bästa möjliga service för kundnöjdhet 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Redogöra för ekonomiska effekter vid merförsäljning av varor och tjänster 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för att erbjuda hög kundservice genom hela processen samt förstå och självständigt 
använda företagets policy vid eventuella reklamationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Arbetsmiljö, hygien och hållbarhet 

Syfte och mål 

Området omfattar frisörens arbetsmiljö, ergonomi och vikten av hygien inom alla områden i yrket 
samt desinfektering av verktyg för att undvika smittorisk. Frisöraspiranten ska kunna arbeta med 
minsta möjliga klimatavtryck gällande produkter, material och avfall. 

Innehåll:  

•  Frisörörens arbetsmiljö 

•  Ergonomi 

•  Hygien/smittorisk 

•  Ohyra 

•  Hållbart frisörarbete 

Kunskaper 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Redogöra för sund arbetsmiljö på ett frisörföretag, hur verktyg ska desinfekteras och hur upptäckt 
av ohyra ska hanteras 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för sin egen arbetsmiljö, att arbeta för att undvika belastningsskador, allergier och 
smittorisk samt att arbeta med minsta möjliga klimatpåverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Branschregler och lagar 

Syfte och mål 

Området omfattar branschregler och villkor för frisöryrket. Frisöraspiranten ska kunna förstå och 
tolka branschens kollektivavtal samt de lagar som påverkar arbetet på ett frisörföretag 

Innehåll: 

•  Branschens parter 
•  Frisörbranschens kollektivavtal 
•  Frisöryrket och skatter 

 Kunskaper 

 Frisöraspiranten ska kunna: 

• Använda och tolka branschens kollektivavtal för att redogöra för lön och övriga villkor vid 
anställning samt Skatteverkets regler för personal/kontanthantering 

Ansvar och självständighet (Kompetenser) 

Frisöraspiranten ska kunna: 

• Ta ansvar för att förstå rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivare och regler för 
kontanthantering samt personalliggare 

 

 


